
Valberedningen informerar inför stämman  

18 maj 2022 

Förslag till arvoden och ekonomisk ersättning för 

styrelseledamöter och revisorer för kommande 

verksamhetsår  

Valberedningens förslag till styrelsearvode:  

• Valberedningen föreslår att styrelsearvodet fortsatt är 3,5 inkomstprisbelopp.  

Valberedningens förslag till revisorsarvode:  

• Valberedningen föreslår att revisorsarvodet fortsatt är 0,15 inkomstprisbelopp.  

Förslag till styrelse och revisorer 

Förslag på antal styrelseledamöter 

Att Styrelsen ska innehålla 9 personer varav: 
6 ordinarie ledamöter 
2 suppleanter 
1 HSB-representant 

Förslag till styrelse 2022/2023 

Förslag till ordinarie ledamöter på 2 år: 

• Gunnar Smith, 18 I  

• Staffan Svensson, 18 M  

• Lina Gerdin, 4H 

 

Förslag till ordinarie ledamöter på 1 år: 

• Bryan Finn, 4K  

 
Förslag till suppleanter på 1 år: 

• Marc Persson, 18O 
• Hanna Nilvall, 4K 

 
Förslag till styrelseordförande på 1 år: 

• Ursula Willstedt Svensson, 18 L  

 



Information - De som redan är valda på ytterligare 1 år är: 

Ordinarie ledamöter:  

• Anders Nilsson,  4G 

• Ursula Willstedt Svensson, 18 L 

Förslag till revisorer 2022/2023 

Förslag till omval av revisor på 1 år 

• Ulf Kullenbok, 18 K 

Förslag till omval av revisors-suppleant på 1 år: 

• Jonas Gynnerstedt, 4 K 

Valberedningen arbete 

Valberedningens arbete innebär att hitta och förbereda kandidater inför valet av styrelse på 

årsstämman varje år. Arbetet genomförs genom ett planeringsmöte i september, följt av intervjuer 

med sittande styrelsemedlemmar en och en. Vid intervjun samtalar vi om deras styrelsearbete och 

intresse för att fortsätta som styrelsemedlem. Vi söker också efter tips om vilka ytterligare 

kompetenser som behövs hos möjliga nya kandidater. Under våren har vi sedan kortare möten en 

gång per månad för att fånga upp dem som är intresserade och nyfikna och senare kunna välja ut 

lämpliga kandidater att föreslå på stämman. 

Valberedningens sammansättning 

Under innevarande period har valberedningen bestått av ordförande Nuria Tallberg 

(sammankallande) samt ytterligare 3 medlemmar, Fred Kjellson, Thomas Wallden och Christina 

Wijkström. Fred Kjellson har avflyttat i december, men övriga tre personer ställer upp till omval för 

kommande period.  

Valberedningen tycker att 4 medlemmar är optimalt för dess arbete och det fattas nu en person för 

att uppnå bästa möjliga funktion. 

 
April 2022 
Sammankallande: Nuria Tallberg 
Fred Kjellson, avflyttat i december  
Thomas Wallden 

Christina Wijkström  
 


